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Praktiske oplysninger
Referater fra bestyrelsesmøder
Efter medlemmernes ønske er referater fra bestyrelsesmøder samt generalforsamlinger lagt ud på
hjemmesiden www.vokstavlen.dk, under fanen ‘Vokstavlen’.

Medlemsoplysninger
I KABF ønsker vi at opdatere medlemsoplysningerne, så er du flyttet, har fået nyt telefonnummer
eller ny emailadresse, så kontakt Niels på niels.b.max@gmail.com. Du kan også benytte linket på
medlemssiden på biavl.dk.
Tak for hjælpen.
Husk kontingent
Kontingent for 2021 er 80 kr. til KABF og 710 kr. til DBF. I alt 790 kr.
DBF sørger for automatisk opkrævning, hvis man både er DBF-medlem og KABF-medlem og
tilmeldt betalingsservice.
Er man alene medlem af KABF, bedes man indbetale kontingentet til foreningens bankkonto:
Danske Bank: registreringsnummer 4424, kontonummer 0006021158.
Vokstavlen
KABF’s medlemsblad udkommer 4 gange årligt. Kontakt Ulla Fogt på ulla.fogt@gmail.com.
Deadlines: 24.januar, 24. april, 24. juli og 24. oktober.
Lokalforening
Hvidovre Biavlerforening (HBiF)
Formand: Ammi Stein Pedersen, Risbjerggaards Alle 55, 2650 Hvidovre. Tlf. 36 77 46 77.
Mødeadresser:
KABF’s Skolebigård: Bag sidste drivhus mod Åboulevarden, bag KU SCIENCE,
Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C. Mødelokale KABF: KU SCIENCE, Auditorium
A 2-84.-11, Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C.
HBiF’s Skolebigård: Byvej 98, (Ca. 200 m vest for Byvej) 2650 Hvidovre.
KABF/Ejby: Mosetoften 35, 2600 Glostrup.
Tårnby-Bi: Tømmerupvej 34, 2770 Kastrup.
Gratis udlån af honningpresse og 4-solds slynge. Tilbehør til slynge: skrællebakke,
skrællekniv og dobbeltsi. Tilbehør til pressen: dobbeltsi.
Hvidovre Biavlerforening, Risbjerggaards Alle 55, 2650 Hvidovre.
Tlf. 36 77 46 77
Gratis udlån af 4-solds slynge:
Peder Riis Hedegaard, Bispebjerg Parkallé 25, 2400 Kbh. NV.
Tlf. 35 83 54 96
E-mail: peder@riis-hedegaard.dk.
Tlf. 22 80 23 06
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Adresser og telefonnumre:
KABF’s bestyrelse
Formand:
Thomas Skall, Philip de Langes Allé 7A st. tv.,
1435 København K
E-mail: thomas@skall.dk
Tlf. 26 12 25 02

tlf. 26 12 25 02

Næstformand:
Egon Lund Christensen, Tagensvej 252, 2.th.,
2400 København NV
E-mail: egon.lund.chr@gmail.com
Tlf. 20 81 47 14

tlf. 20 81 47 14

Kasserer:
Niels Bülow Max, Slusevej 47, 2300 København S
E-mail: niels.b.max@gmail.com
Tlf. 30 29 40 85

Bestyrelsesmedlem:
Poul Erik Andersen, Mosebuen 36, 2820 Gentofte
E-mail: frydhs@email.dk
Tlf. 39 69 85 58

tlf. 30 29 40 85

tlf. 39 69 85 58

Bestyrelsesmedlem:
Ole Iversen, Einarsvej 16, 2800 Kgs. Lyngby
E-mail: oi@znapit.com
Tlf.: 31 34 14 00

Suppleant:
Rikke Højer Pedersen, Præstebakken 15, 2610 Rødovre
E-mail: rikke.hoejer.pedersen@gmail.com
Tlf. 21 27 81 31
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X i kalenderen
Husk, at du også kan følge med i, hvad der sker i foreningen på
hjemmesiden www.vokstavlen.dk og i Tidsskrift for Biavl.
Vi afpasser aktiviteterne i skolebigårdene med de til enhver tid gældende
restriktioner pga. Covid-19. Bestyrelsen vil derfor orientere på vores
Facebookside om, hvordan de enkelte aktiviteter gennemføres. Bliv derfor
medlem på Facebook ved at bede om adgang til gruppen ”Københavns
Biavlerforening”.

September
Uge 39 KABF’s Voksklub.
Bihuset i Tappernøje modtager tavler og voks til omsmeltning i uge 39.
Lørdag den 25/9 2021 mellem kl. 10.00 og kl. 12.00 KABF’s Voksklub.
Aflevering af vokstavler og voks til fælleskørsel til Bihuset ved
HBiF’s Bigård, Byvej 98, 2650 Hvidovre.
Se s. 15
Tirsdag d. 28/9 kl 19.30 Generalforsamling i Hvidovre medborgerhus. Se
s. 8.
Oktober
Torsdag d. 7/10 Bisløjd starter. Se s. 16.
Uge 40 Voxklubbens efterårssmeltning. Se s. 18.
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Møder i Skolebigården på KU SCIENCE 2021
Datoer er ændrede fra august og året ud i forhold til tidligere optrykt
kalender.

Tirsdag d. 10/8 kl. 19.00

Klargøring til honningfratagning.

Søndag d. 15/8 kl. 10.00

Honningfratagning og fodring.

Søndag d. 22/8 kl. 10.00

Varroabehandling (myresyre). Prøv
myresyrebehandling i praksis i bigården.

Søndag d. 29/8 kl. 10.00

Udlevering af oxalsyre.
Medlemmer kan få oxalsyre til max 10
bifamilier.
Bestil senest søndag 22. august.
Send en mail med navn og antal familier til
oxalsyre.life@gmail.com

Søndag d. 21/11 kl. 10.00 Varroabehandling og udlevering af oxalsyre.
Medlemmer kan få oxalsyre til max 10
bifamilier.
Bestil senest søndag 14. november.
Send en mail med navn og antal familier til
oxalsyre.life@gmail.com

Møder i Skolebigården i Ejby 2021
Datoer er ændrede fra august og året ud i forhold til tidligere optrykt
kalender.
Onsdag d. 11/8 kl. 19.00

Klargøring til honningfratagning.
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Lørdag d. 14/8 kl. 10.00

Honningfratagning og fodring.

Lørdag d. 21/8 kl. 10.00

Varroabehandling (myresyre). Instruktion i
behandling med myresyre.

Lørdag d. 28/8 kl.10.00

Udlevering af oxalsyre.
Medlemmer kan få oxalsyre til max 10
bifamilier.
Bestil senest søndag 22. august.
Send en mail med navn og antal familier til
oxalsyre.ejby@gmail.com

Lørdag d. 20/11 kl. 10.00 Varroabehandling og udlevering af oxalsyre.
Medlemmer kan få oxalsyre til max 10
bifamilier.
Bestil senest søndag 14. november.
Send en mail med navn og antal familier til
oxalsyre.ejby@gmail.com

FORMANDENS HJØRNE
Så skal vi allerede til at tænke på, at sæsonen er forbi, der skal tages
honning fra. Der skal varorabehandles, og vi skal til at tænke på at holde
generalforsamling.
Det har været dejligt, at vi har kunnet afholde kursus, som vi plejer at gøre
det. I år var det godt nok virtuelt for såvidt gjaldt den teoretiske del, men
den praktiske del foregik i skolebigårdene, som den plejer at gøre det.
Og det er jo dejligt, at vi igen kan mødes. Jeg synes godt nok, der har
været et meget begrænset fremmøde i skolebigårdene til medlemsaftnerne
her efter kurset. Jeg håber snart, fremmødet vender tilbage til nogenlunde
normalaktivitet, så det ikke er ”Tordenskjolds soldater”, der skal klare alle
opgaverne.
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Fx skal der pakkes rammer til vask og udsmeltning. Er der nogen, der vil
give en hånd med, så skriv til mig.
Oven på et koldt forår, kom der pludselig varme og sol. Jeg tror, det var
med til at gøre, at vi så rigtig mange sværme. I de år, jeg har været
formand, synes jeg ikke, jeg har oplevet så massiv efterspørgsel efter
sværmhentere. Bl. a ringede Københavns Brandvæsen efter at have prøvet
de 25 øverste på listen…… Er du interesseret i at hente sværme, så skynd
dig at komme på listen. Kontakt DBF og bliv tilmeldt sværmehenter-listen.
Vi håber i øvrigt, at meget mere vil vende tilbage til normalen. Vi er i
bestyrelsen ved at tilrettelægge et vinterprogram med foredrag. Skulle du
have særlige ideer/ønsker om et emne, en foredragsholder eller lignende,
så send mig en mail.
Men ellers skal jeg nok sende en mail ud om det endelige program, når det
foreligger.
Der er generalforsamling den 28. september 2021. Indkaldelsen er trykt
her i bladet. I år skal vi vælge et nyt bestyrelsesmedlem og en ny
suppleant. Ole Iversen har valgt at forlade bestyrelsen, hvorfor Rikke
Højer Pedersen, der blev valgt til suppleant sidste år, træder ind i
bestyrelsen, men vores hidtidige kasserer Niels Max har også valgt at
træde ud af bestyrelsen.
Et sted i bladet finder du indkaldelsen til Generalforsamlingen 2021.
Generalforsamlingen afholdes, som den har været det de sidste mange år, i
medborgerhuset i Hvidovre. Mød op og vær med til at sætte præg på
fremtidens KABF. Bl.a. skal vi have vedtaget nogle ændringer af
vedtægterne, så de fremtræder mere i moderne og afspejler, at
kommunikation nu primært foregår via elektroniske midler.
Vi har for øvrigt været en tur hos vores gode materielforhandlere.
Bibutikken i Græsted/Herlev v/ Max Guldkjær har sponsoreret 4 nye
opstablingsstader, så vi kan få skifte de gamle udslidte stader ud. De er
samlede og står ude i Ejby og venter bare på, at vi får malet dem. Er der
nogen der vil byde ind på den opgave, er de meget velkomne. Derudover
har Bihuset v/Heino Christiansen sponsoreret en 4 solds motorslynge, og
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over i det har vi købt/byttet os til en manuel 4 solds slynge af samme
model, så vi nu (foreløbig i Ejby) har 2 slynger mere at udlåne til vores
medlemmer. Lige nu foregår det på den måde, at man må skrive til mig, og
så formidler jeg udlånet. Det ville være fantastisk, hvis nogen vil påtage
sig jobbet med at stå for udlånet – fremover.
Husk i øvrigt varoa-behandling efter honningfratagning. Vi behandler med
myresyre i bigårdene den 21. august i Ejby og den 22. august ved KVL. I
Ejby vil Kristin holde en lille seance med en gennemgang af, hvordan man
kan behandle med myresyre på flere måder. Så hvis du er interesseret i at
høre nærmere om, hvordan nassenheiderfordamperen virker, skal du møde
op der. På Frederiksberg vil vi blot behandle med krämerplader.
Sideløbende med denne behandlingsmetode, der stemmer med DBF’s
”sikre metode”, bibeholder vi dog endnu i år muligheden for, at du kan
bestille oxalsyre til behandling, her umiddelbart efter honningfratagning.
Senest 22. august, skal du bestille – se bladet eller hjemmesiden - hvis du
vil gøre brug af vores tilbud om at hente blandet oxalsyre til max 10
bifamilier i skolebigårdene den 28. eller 29. august. Oxalsyre til
behandling i november/december kan bestilles senere (den 14. november),
men du er også velkommen til at bestille den allerede nu.

/Thomas

INDKALDELSE TIL KABF’S ORDINÆRE
GENERALFORSAMLING 2021
Tirsdag den 28. september 2021 kl. 19.30 afholdes den ordinære
generalforsamling i Caféen, Hvidovre Medborgerhus, Hvidovrevej 280,
2650 Hvidovre.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Morten Westy som dirigent.
2. Beretning.
3. Regnskab.
4. Indkomne forslag.
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5. Valg til bestyrelse:
• Bestyrelsesmedlem for 2 år (Poul Erik Andersen, modtager genvalg).
• Bestyrelsesmedlem for 2 år (Niels Bülov Max, modtager ikke
genvalg).
• Bestyrelsesmedlem for 2 år (Egon Christiansen, modtager genvalg).
• Suppleant for 1 år.
(Rikke Højer Pedersen blev valgt som suppleant idste år, men eftersom
Ole Iversen ønsker at udtræde af bestyrelen pr. d.d. er Rikke indtrådt i
stedet).
6. Valg af revisor og en revisorsuppleant. (Leif Stark og Morten Westy,
modtager begge genvalg).
7. Eventuelt.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden
Thomas Skall, Philip de Langes Allé 7A, st. tv. 1435 København K, email: thomas@skall.dk, i hænde senest tirsdag d. 14. september 2021.
Protokollen er fremlagt fra kl. 18.30. Kaffe på foreningens regning vil
blive serveret senere på aftenen.
/Bestyrelsen
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9

Hvidovre Biavlerforening
Generalforsamling 2021 – mandag d.14. juni kl. 19.30 Ved bigården.
Referat:
1) Valg af dirigent: Ole Bested valgtes til dirigent, han konstaterede
generalforsamlingen lovligt indvarslet.
2) Beretning: formanden aflagde beretning, den godkendes uden
bemærkninger og kan læses andetsteds i bladet.
3) Regnskab: Det gav ikke anledning til mange bemærkninger,
honninghøsten har ikke været noget særligt, men økonomien klarer
sig. Regnskabet blev godkendt.
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4) Fastsættelse af kontingent: Indførelsen af kontingent begrundes med,
at man i tilfælde af afstemning skal være dokumenteret medlem af
foreningen. Man besluttede af fastsætte kontingentet til kr. 10,- årligt.
Det skal være indbetalt senest 31/1 2022 for året 2022. Den 31/1 vil
fremover være fristen for betaling af samme års kontingent.
5) Indkomne forslag fra medlemmer: Ingen
6) Valg: Der blev justeret i henhold til den manglende
generalforsamling 2020.
På valg var bestyrelsesmedlemmerne Michael Lundborg, Pia
Enemærke og revisor Leif Stark, som genvalgtes for 2020 til 2022.
På valg 2021 var formanden, Ammi Stein Pedersen,
bestyrelsesmedlemmerne Anne-Mette Andresen og Lars Bendsen,
som genvalgtes for 2021 til 2023. Som suppleant nyvalgtes Birger
Andersen for 2021 til 2022, og som revisorsuppleant, ligeledes
nyvalg, Eric Andersen for 2021 til 2023.
7) Fremtidigt aktiviteter i HBiF: De sædvanlige arrangementer vil blive
afholdt/deltaget i den udstrækning, forholdene tillader det. Der
efterlystes et ”summemøde”, forslag til indhold: vinterarbejde med
bierne, noget om dronningeavl m.m. Andre forslag modtages gerne i
løbet af sæsonen.
8) Eventuelt: Intet.
Generalforsamlingen sluttede kl. 20.10 med de sædvanlige formalia.

Beretning Hvidovre Biavlerforening
Årets gang 2019 i Hvidovre Biavlerforening.
Hermed et forsøg på at give den medlemsorientering, som skulle have
været afgivet på generalforsamlingen i marts 2020, den måtte vi jo aflyse.
Så blev Hvidovre en bivenlig kommune, som nr. 12 i rækken på landsplan!
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Der har ikke været de store udskejelser i det forgangne år, vi har fortsat
den gode linie med de sædvanlige aktiviteter, og året er stort set gået
ganske roligt. Honninghøsten har været god, hvilket fremgår af regnskabet,
den aftalte vægt er blevet købt og tilsluttet en familie, så man på nettet kan
følge udviklingen i det pågældende stade.
Starten på sæsonen har som sædvanlig været også med en snes kursister i
praktik og derudover velbesøgte mandagsmøder sæsonen igennem. Et
”summemøde” i november var pænt besøgt, der skal nok et emne på sådan
en aften fremover, forslag modtages med tak. Sommersøndag på Quark
med honingslyngning og nybagte vafler var for honningsalgets
vedkommende en virkelig succes, og i samme måned – juni – var vi på
besøg i en børnehave i Ishøj. Besøget på Landbomuseet i Ll. Skensved
trækker besøgende til museet, det kan vi glæde os over, men honningsalg
er der næsten intet af. De sædvanlige dage med dels jordbær og nyslynget
honning i juni og Ny Honninghøstdag i september er gode trækplastre for
at præsentere foreningen og biavl i almindelighed. På kommunalt plan har
vi deltaget i et arrangement foran rådhuset/hovedbiblioteket i forbindelse
med præsentation af verdensmålene, ligesom vi også, sammen med andre
relevante foreninger, var inviteret til en ældredag i medborgersalen, her
skulle biavlen præsenteres som en ide til beskæftigelse for den tredje alder.
De sædvanlige julemarkeder blev også frekventeret. En del henvendelser
om hvepse får vi også, især når folk vender hjem fra ferie.
Vi fik, med utallige dokumenter med underskrifter, omsider skiftet bank,
det er en ret kompliceret affære. Mht. lokaleudvidelse er vi ikke kommet
videre, i oktober inviterede vi forvaltningschefen på besøg, og han godt
var noget overrasket over vort ”klublokale”, som han benævnte det, der er
stadig ikke sket noget på området, måske kan en rykker hjælpe lidt.
Så mange blev ordene, hvad 2020 vil bringe er på nuværende tidspunkt et
stort spørgsmål.
Årets gang 2020 i Hvidovre Biavlerforening
Honninghøsten blev ikke det helt store, så der er såmænd ikke så meget at
fortælle, al den stund foreningen har været nærmest nedlukket i sæsonen.
Kursister sagde vi nej til, selve den teoretiske del af kurset blev også
aflyst, ligeså sommerdagen på Quark med honningslyngning m.m. Vi kom
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på museet i Ll. Skensved, men det blev en sølle dag, hvis det kun var for at
sælge honning, vi var der.
Det var ikke muligt heller i årets løb at afholde generalforsamling, men
bestyrelsen vedtog at udsende en beretning, som blev modtaget uden
kommentarer.
Den sædvanlige trojka, bestående af Lars, Michael og Stein tog tørnen
med at passe bigården en gang om ugen, så det har ikke været noget
problem. Guld værd for foreningen. Lars og Stein har lavet dronninger,
økonomisk har foreningen investeret i et par nye trugstader, som Michael
fermt har snedkereret, samt renoveret et af de gamle til nyt liv.
Som det fremgår, er der stadig ikke sket noget mht. lokale, selv om vi har
forsøgt med at slå på pladsmangel i disse covid-19 tider. Vi prøver igen.
/Ammi

KABF’s Voksklub
Referat af generalforsamling 2021 kl. 20.00 – Bigården, Byvej,
Avedøre.
1) Valg af dirigent: Ole Bested valgtes til dirigent og orienterede om, at
mødet dækkede to års generalforsamlinger. Dirigenten konstaterede
at forsamlingen var lovligt indkaldt og gav ordet til formanden for
aflæggelse af beretning.
2) Beretning: Formanden, Jonathan Edwards aflagde beretning om årets
gang i klubben, som sædvanlig er der ikke de store udslag heri,
beretningen kan læses andetsteds i bladet.
Beretningen godkendtes.
3) Regnskabet: Regnskab 2019 og 2020 fremlagdes og godkendtes uden
kommentarer.
4) Indkomne forslag: Der var indkommet to forslag. Det første var fra
bestyrelsen. Bestyrelsen fremlagde forslaget til ændringer af
vedtægterne. Det blev vedtaget, med en enkelt justering af § 8
angående frist for indgivelse af forslag.
Følgende ændringer blev vedtaget - ændringerne er anført i kursiv:
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§1
KABF’s Voksklub har til formål at give medlemmerne og
medlemmer af biavlerforeninger under Danmarks Biavlerforening i
klubbens område mulighed for at få tavlevoks, der er fri for
pesticider, dvs. at medlemmerne får klubbens voks retur som valset
voks.
Foreningen forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand og
kasserer i forening. Bestyrelsen kan godkende, at formand og
kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bankkonti
hver for sig.
§ 7.
Klubbens bestyrelse består af 3 medlemmer, formand,
bestyrelsesmedlem og kasserer. Derudover suppleant, revisor og
revisorsuppleant. Alle vælges på den ordinære generalforsamling. På
lige år vælges formand, bestyrelsesmedlem og revisor, på ulige år
kasserer og suppleanter.
Bestyrelsesarbejdet er ulønnet. Dokumenterede udgifter dækkes.
§9 (Generalforsamling)
Stk. 2. Vedtægtsændringer kan vedtages på ordinær generalforsamling med mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer.
Tilføjes:
Stemmeret på generalforsamlingen opnås først efter 8 ugers
medlemskab. Hvert medlemskab giver ret til 1 stemme.
Stemmeafgivning kan ikke ske ved fuldmagt.
Det andet forslag var et medlemsforslag om at tillade anvendelse af
Thymol til varroa bekæmpelse. Dette blev enstemmigt afvist.
5) Fastsættelse af kontingent: Uændret kr. 25,- årligt
6) Valg: Der blev justeret i henhold til den manglende
generalforsamling 2020. Jonathan Edwards vælges som formand for
2020 til 2022. På valg 2021 var kasserer, Stein Pedersen, som ikke
ønskede at fortsætte. Michael Lundborg indvilligede i at overtage
posten, og valgtes for 2021 til 2023. Stein Pedersen valgtes som
bestyrelsesmedlem for 2020 til 2022. Lars Bendsen genvalgtes som
suppleant for 2021 til 2023, Leif Stark vælges som revisor for 2020
til 2022, Per Lund Sørensen valgtes som revisorsuppleant for 2021 til
2023.
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7) Eventuelt: Intet.
Generalforsamlingen sluttede kl. 20.35 med de sædvanlige
formaliteter.

Formandens beretning 2020 og 2021
Mandag 14. juni 2021
Grundet corona har vi ikke haft mulighed for at mødes det sidste år.
I går holdt vi vores første bestyrelsesmøde, hvor der blev meddelt, at
kasserer Stein Petersen stopper i bestyrelsen.
Mange tak Stein for dit store engagement og din indsats i alle årene
voksklubben har eksisteret både før start, undervejs og fremover. Lad os
rejse os og giv ham en stor tak med klap.
/Jonathan Edwards

KABFs Voksklub. Efterårssmeltning 2021
Bihuset i Tappernøje modtager tavler og voks til omsmeltning i uge 39.
Indsamling af tavler og voks foregår ved HBiF’s bigård på Byvej 98,
Hvidovre lørdag den 25. september 2021 mellem kl.10.00 og kl.12.00.
Heino vil gerne have, at vi pakker vores rammer på den måde, som
fremgår af Bihusets hjemmeside, eller gå ind på www.YouTube.com og
søg:
`Sådan pakker du dine rammer til Bihuset.´
Husk! Der skal være en vandfast navneseddel som bindes indvendig på
rammerne og en udvendig på poserne, med navn, adresse og KABF
voksklubmedlemsnummer
på begge sedler.
/Jonathan Edwards.
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BISLØJD VINTERSÆSONEN 2021-2022.
For hvem: Medlemmer M/K af KABF med interesse for træsløjd i festligt
samvær om biavl i bredeste forstand. Piger er særdeles velkomne,
erfaringen viser, at de har færre fumlefingre end mange mandlige
deltagere.
Hvad: At opfriske g(l)emte sløjdkundskaber under arbejde med diverse
biavlsrelaterede emner; lad fantasien råde og bliv inspireret af tidligere
projekter. For den, der ønsker at samle/bygge sit eget trugstade, gives den
gode mulighed her. Eller hvad med en solvokssmelter,
tappespandsskammel, redskabskasse, magasinbuk, etiketpåsætter til glas,
magasiner, bitømmerplader, pollenbund til opstabling, transportkærre, ja,
kom med dit eget ønske...
Hvor: Bakkegårdsskolens Træsløjdlokale, Nørrebakken 1, 2820 Gentofte.
Hvornår: Torsdage aftener kl. 18.45 – 22.00, første gang 07. oktober 2021.
Sidste gang primo april 2022.
Pris: Deltagerbetaling pr. person kr. 200 plus udgifter til eget
materialeforbrug. Et trugstadesamlesæt i fyrretræ med tagpaptag koster ca.
kr. 2.7oo i materialer.
Hvordan: Med fælles medvirken, instruktørassistance og lidt maskinhjælp
samler/bygger vi alle former for biavls-materiel. Midtvejs hver aften nydes
medbragt kaffe og kage. I kælderen gives mulighed for at opbevare
byggeprojekter fra gang til gang.
Tilmelding til Poul Erik Andersen på mail frydhs@email.dk snarest
muligt, optagelse efter først-til-mølle. Seks deltagere i forrige sæsons
(2020-2021) bisløjd er forhåndstilmeldte til genoptagelse af uafsluttede
byggeprojekter s.f.a. covid-19 aflysningen i foråret 2021. Træsløjdlokalets
indretning og størrelse sætter en deltagerbegrænsning på 16 personer.
Meld dig til og få en frirumsaften i duften af høvlspåner!
/Poul Erik
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VOXklubbens efterårssmeltning 2021. Uge 40.
Voks kan afleveres – fra og med lørdag d. 2. oktober til og med lørdag d.
9. oktober - til HEINO i Tappernøje.
Fælles transport fra Jarl Korreman`s adresse:
Tårnholmsvej 4. 2700 Brønshøj, tlf. 30 64 42 22.
Her kan tavlerne indleveres fra og med lørdag d. 2. oktober til og med
fredag d. 8. oktober.
Benzinudgifterne vil i år, 2021, blive betalt af klubkassen som besluttet af
bestyrelsen.
20 tavler er det maksimale antal tavler HEINO ønsker i sækkene.
Tavlerne placeres i indkørslen (evt. på traileren).
Emballer tavlerne godt i to lag tætte sække. Husk at mærke med VOX og
eget navn både indvendigt og udvendigt.
For at kunne smelte i VOXklubbens regi skal man være medlem, have
underskrevet vokserklæring og have betalt kontingent!
/Gunnar

Glostrup Kommune har fået et certifikat
på, at det er en bivenlig kommune
Søndag den 6. juni uddelte Glostrup Kommune frøposer med vilde
blomster i Ejby. Mange lagde vejen forbi og fik en pose frø og hørte mere
om, hvordan man kan gøre sin have mere bi- og insektvenlig. Derudover
var Ejby Fårelaug og Københavns Amts biavlerforening til stedet.
Biavlerforeningen havde en lille overraskelse med. De overrakte nemlig et
certifikat som anerkendelse for det stykke vej, som kommunen allerede er
gået.
Det blev modtaget af Søren Enemark (S), formand for Miljø-, Teknik- og
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Ejendomsudvalget.
Biavlerne fortalte med entusiasme om bierne og deres spændende adfærd.
– I Glostrup har vi ikke store ubebyggede arealer, som vi kan udlægge til
fri natur. Så vi må være kreative og tænke alle arealer med. Det gælder
både de kommunale skoler og institutioner, parkerne og vejrabatterne. Det
gælder Vestskoven og villahaverne samt virksomhederne og
boligselskabernes arealer.
Alle kan vi være med til at gøre Glostrup – og Danmark – vildere,
fortæller Torbjørn Nicolajsen, driftchef i Vej og Park.
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Sådan ser det ud, når voksmøllene har holdt fest!
/Ammi
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Nyttige oplysninger
KABF’s Voksklub:
Formand: Jonathan Edwards, Hvidager 48, 2620 Albertslund.
Tlf. 43 62 35 14.
E-mail: jonathan.edwards@privat.dk
Kasserer: Stein Pedersen, Risbjerggaards Alle 55, 2650 Hvidovre.
Tlf. 36 77 46 77.
E-mail: ammistein@gmail.com
Best.medlem: Michael Lundborg, Avedøregårdsvej 78, 2650 Hvidovre.
Tlf. 36 78 20 09.
E-mail: lundborg@post11.tele.dk
Suppleant: Lars Bendsen, Isterødvej 4, 2650 Hvidovre.
Tlf. 36 77 18 98.

VOXklubben (tillader oxalsyre)
Bankkonto: Nordjyske Bank 9033 0000443360
Kontingent 30 kr.
Formand: Jens Hee Lindhardt, Carl Danfeldts Allé 14, 2610 Rødovre.
Tlf. 44 94 59 41, mobil 25 85 37 41.
E-mail: lind-hardt@hotmail.com.
Kasserer: Gunnar Ytting, Skovmarken 6B, 2770 Kastrup.
Tlf. 32 50 25 64.
E-mail: gunnar.ytting@gmail.com.
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Bikyndige synsmænd
Er du ikke selv uddannet som kyndig biavler og skal have flyttet bistader og tavlemateriel, skal du
ifølge loven henvende dig til en kyndig biavler eller en bisygdomsinspektør for at få synet bierne.
Kyndige biavlere:
Anne Mette Andresen, Cathrine Boothsvej 87, 2650 Hvidovre.
Henning Willads Petersen, Normasvej 25, 2000 Frederiksberg.
Morten Westy, Grønagervej 66, 2300 København S.
Ole Iversen, Einarsvej 16, 2800 Kgs. Lyngby.
Villy Bæk Iversen, Udbyvej 2 A, 2740 Skovlunde

Tlf. 23 49 98 76
Tlf. 41 39 30 52
Tlf. 40 17 99 09
Tlf. 31 34 14 00
Tlf. 22 74 73 45

Bisygdomsinspektører:
Ved mistanke om ondartet bipest, stenyngel, stadebille eller Tropilaelaps i bigården eller anden mands bier,
skal man straks henvende sig til den nærmeste bisygdomsinspektør.

Område 01 (postnummer 1000-2699 og 2770-2799):
Sven Branner, Ved Smedebakken 7A, 2800 Kgs. Lyngby.
e-mail: sven.branner@mail.dk.

Tlf. 45 87 95 02
Tlf. 20 24 95 02

Område 02 (postnummer 2700-2769 og 2800-2939):
Sven Branner, Ved Smedebakken 7A, 2800 Kgs. Lyngby.
e-mail: sven.branner@mail.dk.

Tlf. 45 87 95 02
Tlf. 20 24 95 02

Tapani Ranta, Mosevangen 5, 2860 Søborg.
e-mail: tapani.k.ranta@gmail.com.

Tlf. 61 86 24 08

Område 03 (postnummer 2940-3199):
Nicolaj Wium, Toftemosevej 41, 3100 Hornbæk.
e-mail: nicolaj@hyldehuset.dk.

Tlf. 49 70 30 71

Område 04 (postnummer 3200-3499):
Eigil Wiwe, Nyvangsvej 19, 3540 Lynge.
e-mail: biwiwe@dbmail.dk.

Tlf. 48 18 80 95

Område 05 (postnummer 3500-3699):
Henrik Jensen, Bonderupvej 10A, Oppe Sundby, 3600 Frederiksværk.

Tlf. 20 23 60 76

Varroainstruktører:
Formidler viden om varroa og koordinerer bekæmpelsen i vort område.
Jonathan Edwards, 2620 Albertslund, jonathan.edwards@privat.dk .
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Tlf. 43 62 35 14
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Afsender:
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Thomas Skall
Philip de Langes Allé
7 A st. tv.,
1435 København K

